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Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat gestart wordt met de toediening van dit 
geneesmiddel. 

 Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. 

 Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige. 

 
 

Inhoud van deze bijsluiter 
1. Wat is Addiphos en waarvoor wordt het gebruikt? 
2. Wat u moet weten voordat u Addiphos toegediend krijgt? 
3. Hoe wordt Addiphos gebruikt? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe wordt Addiphos bewaard? 
 
Vorm en samenstelling 
Addiphos is een geconcentreerde oplossing die aan een infusievloeistof kan worden 
toegevoegd. Het is verpakt in kunststofampullen van 20 ml. 
 
Addiphos bevat per ml: 
Monokaliumfosfaat  170,1 mg 
Dinatriumfosfaat.2H2O 133,5 mg 
Kaliumhydroxide    14,0 mg 
Overig bestanddeel: Water 
 
Inschrijving 
De registratiehouder van Addiphos is: 
Fresenius Kabi Nederland B.V. 
Amersfoortseweg 10E 
3712BC Huis ter Heide 
 
Addiphos is ingeschreven onder nummer RVG 11094 
 
 
1. WAT IS ADDIPHOS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? 
 
Addiphos is een oplossing die rijk is aan fosfaten. Deze fosfaten zijn nodig bij patiënten die 
gevoed worden met zogenoemde parenterale voeding. Dit is voeding die aan het lichaam 
wordt toegediend via een infuus.  
Addiphos wordt op de markt gebracht in plastic ampullen van 20 ml. 
 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ADDIPHOS INNEEMT 
 
Gebruik Addiphos niet: 
Wanneer u last heeft van: 

- Een ernstige verstoring van de werking van de nier 
- Shock 
- Uitdroging 
- Een verhoogde concentratie van kalium in het bloed, zoals bij een slechte werking 

van de bijnier 
 
Wees extra voorzichtig met Addiphos: 
Wanneer u last heeft van een verminderde werking van de nieren en er de neiging bestaat 
dat de kaliumconcentratie in het bloed te hoog wordt. 
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Raadpleeg uw arts of apotheker indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u 
van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.  
 
Zwangerschap 
Er zijn geen bijwerkingen te verwachten bij gebruik van Addiphos in de zwangerschap.  
 
Borstvoeding 
Vraag uw arts of apotheker om advies indien u borstvoeding wenst te geven bij gebruik van 
Addiphos. 
 
Gebruik van Addiphos in combinatie met andere geneesmiddelen. 
Addiphos kan aan een reeks geneesmiddelen voor voeding via een infuus worden 
toegevoegd om de voeding zo compleet mogelijk te maken.  
Informeer uw arts wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. 
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. 
 
 
3. HOE WORDT ADDIPHOS GEBRUIKT? 
 
De dosering van Addiphos is per patiënt verschillend. 
Meestal wordt er 5 tot 10 ml toegevoegd aan 500 tot 1000 ml vloeistof voor infusie. 
Afhankelijk van de omstandigheden kan uw arts besluiten om een hogere dosering Addiphos 
te geven. 
 
  
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Bij correct gebruik, zult u door Addiphos geen bijwerkingen ervaren. 
Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als lastig ervaart, informeer dan uw arts of 
apotheker. 
 
 
5. HOE BEWAART U ADDIPHOS? 
 
Buiten bereik en zicht van kinderen houden. 
Addiphos moet niet boven 25ºC bewaard worden. Niet invriezen. 
Gebruik Addiphos niet na de op de verpakking vermelde datum achter “Niet te gebruiken na:” 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 


